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 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم

 

 

 .السَّالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 

احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبي ِّنا حممَّد وعلى آله وصحبه 
 تسليًما كثريًا إىل يوم الد ِّين.وسلَّم 

 أمَّا بعد:

" ضمن دروس معهد علوم  اآلجرُّوميةفهذا هو اجمللس العاشر من جمالس التَّعليق والشَّرح على منت " 
 التَّأصيل التَّابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلمية، وهو الكتاب الثَّامن من الكتب املقرَّرة يف هذا املعهد.

 

وكان فيما قرأان يف الدَّرس  ،يف املبتدأ -رمحه هللا تعاىل-لكالم إىل ما ذكره املصن ِّف وقد انتهى بنا ا
َنُد ِإلَيخِه (املاضي:  ُم الخَمرخُفوع الخُمسخ َبَ ُر ُهَو االسخ  ؛ ) َواْلخ

 

 :1﴾َوإِّىَلٰ َرب َِّك فَاْرَغبْ ﴿:-سبحانه  -بقي معنا آية من سورة الشَّرح وهي قوله  

 مبين ال حملَّ له من اإلعراب. "الواو": عاطفة حرف

                                                           
 (8)سورة الشرح:1
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 و"إىَل": حرف جر مبين أيًضا ال حملَّ له من اإلعراب.

 " َرب ِّ " جمرور وعالمة جر ِّه الكسرة، وهو مضاف، والكاف يف حمل ِّ جر ٍّ مضاف إليه.  

 وهي حرف مبين ال حملَّ له من اإلعراب. ،" فَاْرَغْب": هذه الفاء هي الفصيحة

و"اْرَغْب" هذا مثل ما تقدَّم معنا يف اللَّيلة املاضية يف قوله:" فَاْنَصْب "؛ "فَاْرَغْب" هنا فعل أمر مبين  
 على السُّكون ال حملَّ له من اإلعراب، والفاعل ضمري مسترت تقديره "أنت".

َبَ ُر ُهوَ ) أنَّه قال: -رمحه هللا-فيما سبق من الكالم على كالم ابن آجرُّوم  َنُد اال َواْلخ ُم الخَمرخُفوُع الخُمسخ سخ
 .( ِإلَيخهِ 

 عائد على املبتدأ؛ فاخلرب هو االسم املسند إىل املبتدأ.) ِإلَيخه ( الضمري يف قوله: 

ا موقوفة ليس هلا حكم، فعندما   والكلمة الَّيت هي اسم والَّيت وقع هلا الصَّدارة إذا مل يدخل عليها اخلرب فإَّنَّ
مَّدتقول:" " صار هلا حكم حني أسندَت إليها  َكرِّيم " مثاًل، "حممد" هذا ليس له حكم، فإذا قلت:"  حمح

 هذا الكرم، فيكون "حممَّد" مبتدأ و"الكرم" خرب، هذا من حيث اجلملة.

  

 ذكر لنا أقسام اخلرب. –رمحه هللا تعاىل  -مثَّ إنَّ ابن آجرُّوم 

 رمحه هللا : -فقال 

ماِن: مُ )  َبَ ُر ِقسخ ياَء: اجلارُّ واْلخ َرِد أرخبَ َعُة أشخ ُر املُفخ َرُد ََنخُو: زَيخٌد قائٌم، وَغي خ َرٍد، فَالخُمفخ ُر ُمفخ َرٌد، وَغي خ فخ
َتَدأُ  روُر، والظَّرخُف، والِفعُل َمَع فاِعِلِه، واملُب خ ِلَك: زَ  واملَجخ نَدَك، اِر، وزَيخٌد عِ يٌد يف الدَّ َمَع َخََبِِه، ََنخو قَ وخ

 .( ُتُه ذاِهَبةٌ ، وزَيخٌد جارِي َ يخٌد قاَم أبُوهُ وزَ 
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ال خامس هلا عند  أربعة أقسامإذن  فاْلَبيف ابب اخلرب؛  -رمحه هللا تعاىل-هذا ما أمجله ابن آجرُّوم 
العرب؛ إالَّ على ابب التَّفصيل إَذا قسمنا شبه اجلملة الَّذي هو الظَّرف إىل ظرفني كما سيأيت إن شاء هللا 

 :-تعاىل  –

  بقوله:  -رمحه هللا تعاىل  -وهو يف املثال الَّذي ذكره املصن ِّف  ،وهذا كثري شائع ا،مفرداخلرب أييت
 ) زَيخٌد قَائٌِم (

 "َزْيدم": مبتدأ مرفوع ابالبتداء، وعالمة رفعه ضمَّة ظاهرة على آخره

ة ظاهرة على وعالمة رفعه ضمَّ  -يعين مرفوع ابملبتدأ على الصَّحيح-"قَائِّمم": هذا خرب املبتدأ مرفوع به 
 آخره.

 ما املراد ابملفرد؟ املراد ابملفرد هنا ما ليس مجلة وال شبيًها ابجلملة، واجلملة قسمان:

"      قَام زيدم اجلملة اليت مرَّت معنا وهي اجلملة الفعليَّة، ويدخل فيها أيًضا مجلة انئب الفاعل " -
 "؛ فهذه هي اجلملة الفعلية.كحتب الدَّرسو"  

 .االمسية هي الَّيت حنن بصددها وهي املبتدأ واخلربواجلملة  -

"، أو اجلملة الظَّرفية أكان الظَّرف يفِّ الدَّار"، "مَِّن اْلبَ ْيتِّ وشبه اجلملة هي مجلة اجلار واجملرور "  -
زمانيًّا أم مكانيًّا، فظرف الزَّمان، وظرف املكان، واجلار واجملرور: هذا يحسمَّى بشبه اجلملة عند 

 .النَّحويني

، ويدخل فيه اجلمع يعين يدخل   فلمَّا قلنا أبنَّه ما ليس جبملة وال شبة مجلة معناه أنَّه يدخل فيه املثَّنَّ
)زَيخٌد قَاِئٌم، الزَّيخَداِن قَاِئَماِن( يف املفرد، فإذا قلت مثاًل على املثال السَّابق الَّذي ذكره ابن آجرُّوم: 

هذا مثَّنَّ وهو هنا يف ابب املبتدأ واخلرب يعترب مفرًدا؛ ألنَّه يف مقابل اجلملة وشبه اجلملة، كذلك إذا 
 الزَّيدون هذا يحعترب مفرد يف ابب اخلرب؛ ألنَّه يف مقابل اجلملة وشبه اجلملة،  ،" الزَّْيدحوَن قَائِّمحونَ قلَت:" 

ُر :-رمحه هللا -وهنا قال ابن آجرُّوم  َرد أرخبَ َعة () َوَغي خ فعلمنا  ؛ومل يذكر فيها ال املثَّنَّ وال اجلمع ،املُفخ
 .هذا
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  :ن:فنقول إذ (،زيد يف الدار) :مث ل له بقوله ،اجلار واجملرور (اجلار واجملرور)قال 
 .بتداء وعالمة رفعه ضم ة ظاهرة على آخره" مبتدأ مرفوع ابال"زيد

 .ال حمل  له من اإلعراب ،و"يف" حرف جر مبين

 .جر ه الكسرة ةوعالم ،"يف"ب   و"الدار" جمرور 

 ".زيد  "واجلملة من اجلار واجملرور يف حمل  رفع خرب ألي شيء؟ ل 

ا والبصريون يقولون اخلرب مستكن  يف شبه اجلملة أكانت جارً  ،الكوفيون هكذا يقولون "يف الدار" خربو  
 وهلذا قال ابن مالك: ؛اكانت ظرفً   مأ ،اوجمرورً 

 

َْرفِّ َجْر   اَنوِّيَن َمْعََّن َكائِّنٍّ أوِّ اْستَ َقرْ  **َوَأْخبَ رحوا بِّظَْرفٍّ أْو ِبِّ

 

ا شبه هذا أيضً  "زيد عندك"وكذلك  ،أي كائن أو مستقر فهو كون عام   "زيد يف الدار"فكأن ك تقول 
 .اخلربهو يكون  -رمحه هللا تعاىل-على املثال الذي ذكره  ك"،عند"تدأ ومب "زيد  "ف ،مجلة

  وزيد ): -رمحه هللا تعاىل-فقال  ،مث ذكر لنا اجلملة ،بشبه اجلملةبعد ذلك ذكر لنا اجلمل بدأ
 :فنقولهنا،  مجلة فعليةولكن ه  ،هذا خرب (قام أبوه

 .وعالمة رفعه ضم ة ظاهرة على آخره ،بتداء" مبتدأ مرفوع ابالزيد"

 .ال حمل  له من اإلعراب ،مبين  على الفتح ،" فعل ماضقامو"

وهو  ،ألن ه من األمساء اخلمسة ؛وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضم ة ،" هذا فاعل مرفوع ابلفعلأبوو"
 .ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر ابإلضافة أو ابملضاف ":اهلاء"و .مضاف

 .من الفعل والفاعل يف حمل رفع خربواجلملة  
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 ايإفراد  إعراابً تعرب اجلملة أواًل  بد أنأن ك ال ،به مجلةعرفنا من هذا اإلعراب أن ه إذا كان اخلرب مجلة أو ش
رجعت وقلت أبن  هذه اجلملة كل ها  ،فإذا انتهيت من إعراب اجلملة اليت هي اخلرب ،ما فعلنا قبل قليلمثل

 .هذا شرط عندهم ا،ألن  اخلرب ال يكون إال مرفوعً  ؛هي يف حمل رفع خرب

  رمحه -هذا املثال الذي ذكره ابن آجروم  (جاريته ذاهبة زيد): -رمحه هللا تعاىل-وكذلك يف قوله
 :فتقول ،وهذه البد  فيها من تكر ر املبتدأ ،مسيةابجلملة االفيما يتعل ق  -هللا تعاىل

 .مبتدأ مرفوع كما تقدم معنا مرارا :"زيد"

 :قولونعرهبا هكذا ن ،بد  من تكر ر املبتدأقلنا ال ،اثنٍّ و"جاريته" تكون مبتدأ 

 "اهلاء"و ،وهو مضاف ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،بتداء"جارية" مبتدأ اثن مرفوع ابال 
 .مبين على الضم  يف حمل جر ابملضاف أو ابإلضافة، مضاف إليه ضمري متصل  

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،مرفوع ابملبتدأ ،و"ذاهبة" خرب املبتدأ الثاين

والرابط  ،وشرطوا أن يكون هناك رابط ،لثاين املكر ر وخربه يف حمل  رفع خرب املبتدأ األو لومجلة املبتدأ ا 
 ".اهلاء"الضمري وهو هو هنا 

 .ا إليهسم فإن ه يحعرب مضافً املطردة أن  كل  ضمري دخل على االوينبغي أن تعلم أن  من القواعد 

- ،-عليه الصالة والسالم-ويف سن ة الرسول  ،كثرية-سبحانه وتعاىل-والشواهد من هذا يف كتاب هللا  
كذلك إذا   ؛‹‹دعةاحلرب خَ ››، ‹‹العني حق  ›› ،‹‹الدين النصيحة››: مثاًل  -ايكون املبتدأ مفردً  أعين أن-

الم وهكذا يف أمثلة كثرية تطبَّق على ما تقد م من ك ،فهنا مجلة فعلية، 2﴾ َواللَّ هح يَ قحولح احلَْقَّ ﴿ :كان مجلة
 .-رمحه هللا تعاىل-ابن آجروم 

 

                                                           
 (4)سورة األحزاب:2
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حنن يف ابب اجلملة  ،مسيةاجلملة االاجلملة عند العرب من حيث  املبتدأ واخلرب؛ نواسخبعد ذلك ذكر لنا 
 :مسيةاال

 هذا القسم األول ؛"زيد قائمما مر  معنا اآلن: "إما أن تكون ابقية على أصلها مثل. 

 ويكون مرفوعا ،ا هلذا الناسخمسً افيغري  املبتدأ ويكون  ،و املغري  وه ،وإم ا أن يدخل عليها انسخ، 
 "كان" . وهو الناسخ األولبتداءى أن ه مرفوع كما كان من قبل ابالال عل ؛ورفعه على أن ه منسوخ

 .ريفع املبتدأ وينصب اخلربف ،وأخواهتا

 ؛ويرفع الثاين ،وأخواهتا "إن  "وهو  ،ما ينصب أو هلا -مسيةيعين اجلملة اال-وإم ا أن يدخل عليها 
 .وهذا هو النوع الثالث

  ظن  "وهي  ؛ينصب املبتدأ وينصب اخلربف اجلزأين،يدخل عليها ما ينصب  أنوالنوع الرابع" 
إال أن  ابن آجروم سيذكره يف هذه القسمة ليكم ل  ،وهذا وإن كان يف ابب املنصوابت ،وأخواهتا

 .األمر

مسية ابقية على هذه اجلملة اال -رمحه هللا  -املثال الذي ذكره املصن ف  هذا" زيد قائم إذا قلنا "مثاًل  -
 .ها مبتدأ وخربلأص

  ."كان زيدم قائًما" :وأخواهتا فنقول "كان  "ب -يعين املبتدأ واخلرب-مث  أردان أن ننسخ هذين  -

ا هو رفع ب ؛بتداءع غري الرفع األول غري الرفع ابالوهذا الرف ،بد  أن نرفع األو ليف هذا الباب ال  "كان  "إّن 
 .وهلذا نعرهبا اسم كان

إن فنقول: "  ،، أو أحد أخواهتا-وهذا يف اإلمجال مث  نرجع إىل التفصيل-" إن  "وإم ا أن ندخل عليها  -
 ". انعكس هنا العمل.زيداً قائمم 

 ".ظننتح زيداً قائماً وإما أن ندخل عليها ما ينصب جزأيها، فنقول: " -

 ة االمسية، فما عليك إال أن تعرف:هذه هي صور اجلمل

 .سماب ةهذه مجلة امسية؛ ألَّنا مبتدئأن  -
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مث تعرف النواسخ اليت ترفع األول وتنصب الثاين، وهي: "كان" وأخواهتا. وابن  -
ذكر لنا بعضها، وإال فإن من النحويني من يوصلها إىل ما  -رمحه هللا-آجرُّوم

إذا عرفت العدد استطعت أن تصل  يقارب األربعني أو الثمانية والثالثني؛ لكن
ل عليها "إن" أو أحد أخواهتا ة. إليه يف الكتب املتوسطة أو املطول وإما أن تدخِّ

وعند النحويني مجيعا،  -رمحه هللا–كما سيأيت، وهي ستة عند ابن آجر وم 
 " وهكذا.لعل زيداً حاضرم "، "إن زيداً حاضرم فتنصب األول وترفع الثاين: "

 "ظننتح عليها "ظن" أو أحَد أخواهتا، فتنسخهما إىل النصب؛ " وإما أن تدخل   
        كما سبق معنا.

َتَدِأ َواْلخَََبِ ):-ورمحنا هللا وإايه –هنا يقول ابن آجر وم  اِخَلِة َعَلى اَلخُمب خ َوِهَي َثََلثَُة . اَبُب اَلخَعَواِمِل اَلدَّ
َياَء:َكاَن َوَأَخَواتُ َها، َوِإنَّ   .(َوَأَخَواتُ َها، َوظَنَ نخُت َوَأَخَواتُ َهاَأشخ

هذا اإلمجال هو الذي شرحناه قبل قليل. البد أوال أن تتصور أن هذه اجلملة امسية، مث تعرف هذه 
 النواسخ.

 " مَ )" وأخواهتا، فقال: كانبدأ ب ومل يقل: "ترفع املبتدأ"؛  (فََأمَّا َكاَن َوَأَخَواتُ َها: فَِإن ََّها تَ رخَفُع َااِلسخ
َبَ رَ )قال: ،ألنه مل يعد مبتدأ، وإّنا صار امسا هبذا الرفع، أبي شيء؟ ب "كان" هذا  (،َوتَ نخِصُب َاْلخ

 ظاهر. 

َبَح، َوَأضخَحى، َوَظلَّ، َواَبَت، َوَصاَر، َولَيخَس، َوَما زَاَل،   :َوِهيَ )ذكرها معد ِّدا هلا:  مث َكاَن، َوَأمخَسى، َوَأصخ
َها ، َوَما فَِتَئ، َوَما بَرَِح، َوَما َداَم. َوَما َتَصرََّف ِمن خ  .(َوَما ان خَفكَّ
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َهاَوَما تَ )وهلذا ابن آجر وم ذكر هذا فقط من ابب العدد وليس من ابب احلصر، وهلذا قال:   ،(َصرََّف ِمن خ
 "، "أضحى يحضحي"، وهكذا. َأْصَبَح يحْصبِّحح "أمسى ُيحسي"،" ،كن" يف "كان"،  َيكحونح " مثال:

َها): -رمحه هللا–هذا الباب واسع، وهذه العوامل كلها أفعال؛ قال  ََنخَو َكاَن، َوَيُكوُن،  :َوَما َتَصرََّف ِمن خ
، تَ ُقولُ  ِبحخ ِبُح َوَأصخ َبَح َوُيصخ ، َوَأصخ َبَه َذِلكَ  :وَُكنخ ٌرو َشاِخًصا" َوَما َأشخ  (."َكاَن زَيخٌد قَاِئًما، َولَيخَس َعمخ

هذه هي األفعال اليت تسمى ابألفعال الناقصة أو ابألفعال الناسخة، فهي انقصة وانسخة؛ وهذه األفعال 
 أبَّنا كلها أفعال:اليت قلنا 

 ا.منها ما يعمل مطلقً  -
 ومنها ما يعمل بشرط. -

 الذي يعمل بدون قيد وال شرط، كم هو؟

َبَح َوَأضخَحى،َظلَّ َواَبَت، َصاَر َولَيخسَ )كَ مثانية، وهي األوىل اليت ذكرها املصنف:  هذه  (اَن َوَأمخَسى، َأصخ
الثمانية تعمل بدون قيد وال شرط، وجمرد دخوهلا على اجلملة االمسية فإَّنا تعمل مثلما قال املصنف      

 :، فتقول"("َكاَن زَيخٌد قَاِئًما): -رمحه هللا-

ْسمَ "كاَن": فعل ماض انسخ،   ، مبين  على الفتح ال حمل له من اإلعراب.َوتَ ْنصِّبح َاخْلَبَ رَ  تَ ْرَفعح َاالِّ

 و"زيدم": امسها مرفوع هبا، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهِّ.

 و"قائماً": خربها منصوب هبا، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخرهِّ. وهكذا..
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أننا كما ،  3﴾َحكِّيًما َعلِّيًما اللَّ هح  وََكانَ ﴿وقد يتعدد اخلرب على الصحيح من أقوال النحويني، يف قوله مثال: 
يدح  اْلَعْرشِّ  ذحو﴿ ، 4﴾اْلَودحودح  اْلَغفحورح  َوهحوَ ﴿غري النواسخ:  اببعددانه يف   إخل. 5﴾اْلَمجِّ

ريًا مسِّيًعا اللَّ هح  وََكانَ ﴿وهنا تقول:   اللَّ هح وََكان ﴿فإننا ال نعدد ونقول: خرب أول وخرب اثين، وهكذا.. ، 6﴾َبصِّ
يًما َغفحورًا  .7﴾رَّحِّ

  ،"فينبغي أن تنتبه إىل ابب الضمائر وابب التقدير."؛ َأْصَبحَ كذلك "َو كذلك "أمسى 

، أين اسم "أصبَح"؟ الواو، هو الضمري، اسم "أصبَح"، 8﴾اَندِّمِّنيَ  َفَأْصَبححوا﴿مثال إذا قلتح لك: اعرْب 
 تعرهبا هكذا. 

 " فإن "َت" هنا هو اسم "أصبح".أصبحَت صاحلاً مثلما تقول "

 ". أين امسها؟ مقدر، "كان هو كرُيا".كرُياكان  خترب عن شخص يف ابب التقدير، تقول: " 

 وهكذا يف األمثلة كلها. 

 " :"أضحى العلم انفعايف "أضحى." 
 " :"9﴾ َظلَّ َوْجهحهح محْسَودًّا َوهحَو َكظِّيمم  ﴿، "ظل الرجل شاخصا"ظل. 
 .يف "ليس" و"صار": نقول نفس الشيء 

 هذه العوامل وهذه األفعال تعمل بدون قيد وال شرط.

                                                           
 (17)سورة النساء: 3
 (14)سورة الربوج: 4
 (15)سورة الربوج: 5
 (134)سورة النساء: 6
 (14)سورة الفتح: 7
 (157)سورة الشعراء: 8
 (58النحل: )سورة  9
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 اليت تعمل بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه: إما نفي أو َّني أو دعاء.أربعة 

  مابرح" –ما انفك  –ما فتئ  –ماهي؟ هي األربعة التالية: "مازال 
 "، هذه مجلة فعلية: "زال": فعل، " املرض": فاعل.زال املرضفإذا جردهتا مثال تقول: "

 ".. وهكذا.موجودا" -ابخلربالبد أن أتيت –" مازال املرضلكن إذا قلت: "

 ".كرُيا  ما فتئ َعمرم "، ما انفك العلم انفعا"، "مازال الليل طويالتقول مثال: "

 وعلى ذلك فقس يف هذه األبواب.

 البد أن تقيس عليها.، 11﴾﴿ َواَل يَ زَالحوَن ُمحَْتلِّفِّنَي ، 10﴾ َلن ن َّب ْرََح َعَلْيهِّ َعاكِّفِّنيَ  ﴿: -تعاىل–يف قوله 

  وهو ما يعمل بشرط أن يسبق ب   "ما" مصدرية، وهو: نوع واحد من هذه األفعالبقي معنا ،
 دام. وأن تكون هذه املصدرية ظرفية أيضا. وهو فعل وحيد. تقول:

 ".مادمت مرتددا إىل املبتدع" أو " ال أصحبك مادام املبتدع مرتددا إليك"

 "ما" مصدرية ظرفية. 

 وينصب اخلرب."دام": فعل ماض انسخ، يرفع االسم 

 و"املبتدع": امسها.

 "مصاحبا أو مرتددا": خربها.

لصَّاَلةِّ َوالزََّكاةِّ َما دحْمتح َحيًّا ﴿:-تعاىل–ومنه قوله  يعين مدة حيايت. فإَّنا البد أن تؤول  ،12﴾ َوَأْوَصاينِّ ابِّ
 مع ما بعدها مبصدر.

                                                           
 (91طه: )سورة  10
 (118هود: )سورة  11
 (31مري: )سورة  12
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َها) قال: -رمحه هللا–املصنف   (.َوَما َتَصرََّف ِمن خ

يتقلب، يتصرف من ماض، إىل مضارع، إىل أمر، أو ما شابه ذلك من أبواب أفعال الشعور    يعين أنه 
 كما مثَّل لنا: كان ويكن وكن.  -اليت يسموَّنا-

   َوَيكحوَن الرَّسحولح َعَلْيكحْم  ﴿: -تعاىل–" أي "أنت"، كما يف قوله كن كرُيا"، "يكون العلم انفعا" 
يًدا  هِّْم اَندِّمِّنَي  ﴿: -تعاىل–كذلك يف قوله   ،13﴾َشهِّ فَ تحْصبِّحح  ﴿ 14﴾فَ يحْصبِّححوا َعَلٰى َما َأَسرُّوا يفِّ أَنفحسِّ

 قس على هذا. ،15﴾ اأْلَْرضح ُمحَْضرَّةً 

َجاَرًة َأْو َحدِّيًدا ﴿ أن تنتبه  إذا كان االسم ضمريًا أو مقدرًا،  -كما قلت لك  -، والبد 16﴾ قحْل كحونحوا حِّ
 األمر.من أجل أن ال يلتبس عليك 

 

  رمحه هللا-قال-: 
)وأما ِإنَّ وأخواهتا فإهنا تنصب االسم وترفع اْلَب، وهي ِإنَّ وَأنَّ ولكنَّ وكأنَّ وليت ولعل، تقول ِإنَّ 

زيداً قائٌم، وليت عمراً شاخٌص، وما أشبه ذلك. ومعىن ِإنَّ وَأنَّ التوكيد، ولكنَّ لَلستدراك، وكأنَّ 
 .للرتجي والتوقع(للتشبيه، وليت للتمين، ولعل 

 

هذا الذي ذكره تتميم، وهو كما قلت لكم مرارًا يف ابب البالغيات، وإذا فهمت ابب "كان وأخواهتا" 
 وأخواهتا"؛ ألن كما قال بن مالك: نَّ ستفهم ابب "إ

                                                           
 (144البقرة: )سورة  13
 (52املائدة: )سورة  14
 (63احلج: )سورة  15
 (50اإلسراء: )سورة  16
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 عكس ما لكان من عمل **إلن أن ليت لكن لعل كأن

 

 من ابن مالك أو من غريها. وهلذا نصيحة لك، أنك إما أن حتفظها منثورة أو أن حتفظها

 

 تنصبه ككان سيدا عمر** ترفع كان املبتدأ امسا واخلرب 

 أمسى وصار ليس زال برحا**ككان ظل ابت أضحى أصبحا

 

فاعكس. إذن أنت حتفظ  ،)عكس ما لكان من عمل(إىل آخره، إىل أن أتى إىل "إنَّ وأخواهتا" فقال: 
العوامل مث تعكس العمل، فإذا حفظت العوامل اليت ترفع االسم وتنصب اخلرب، وهي "كان" وأخواهتا وما 

 تصرف منها، و"إِّنَّ" وأخواهتا، فتعكس العمل بعد ذلك.

-   وهنا سننبه على ما سيذكره املصنف تنصب االسم وترفع اْلَب(.ا )فأما ِإنَّ وأخواهتا فإهنهنا قال:
يف كيفية إعراب "إِّنَّ"، فقال "إِّنَّ" وهي: "إِّنَّ" و"َأنَّ" مفتوحة اهلمزة ومكسورهتا، و"لكنَّ"  -رمحه هللا

"، ولكنها لكْن زيدم حاضرم مشددة، أما إذا خحففت فإَّنا هاملة، ال تعمل يف اجلملة االمسية، تقول: "
 ليست مشددة يف النون، و"كأنَّ وليت ولعل".

"، وأرجو أن تنتبهوا لإلعراب؛ ألن املدرسة إِّنَّ زيداً قائمم "، نريد أن نعرب " زيداً قائمم إِّنَّ تقول هنا: "
الكوفية أثرت يف كثري من املعربني العصريني وإن كانوا يف ابب الرتجيح والنظر ال يقولون بقوهلم، فمثاًل 

، مبين ال حمل له من اإلعراب، "، يقول: "إِّنَّ" حرف توكيد ونصب، مث ُيشونإِّنَّ زيًدا حاضرم يعربون : "
هذا قصور يف اإلعراب؛ والصواب أن نقول: "إِّنَّ" حرف توكيد مشبَّه ابلفعل ينصب االسم ويرفع اخلرب. 
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ملاذا نقول هذا؟ ألن "إِّنَّ" يتعدى عملها إىل اخلرب، هلذا شحبهت ابلفعل؛ مع أَّنا "إِّنَّ" وأخواهتا هذه كلها 
، فقالوا مشبه ابلفعل، يعين يف إعراب هذه العوامل وهذه احلروف حروف؛ لكن ملا تعدى عملها قويت

 كلها، لعلك تقول أيًضا تنصب االسم وترفع اخلرب.

 إذن تقول "إِّنَّ" حرف توكيد مشبَّه ابلفعل ينصب االسم ويرفع اخلرب.

 "زيداً" امسها منصوب هبا، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

 هبا، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.و"قائمم" خربها مرفوع 

 . -رمحه هللا-هذا املثال الذي ذكره املصنف  

رمحه -ذكره املصنف وما ، )عكس ما لكان من عمل("، وكما قلت لك إن عمرا شاخصم وكذلك "
 فإننا لن نطيل فيه، ألنه معانٍّ بالغية، ما معَّن هذا، وما معَّن هذا. -هللا

 :  -تعاىل-اخلرب، يف قوله كما قلنا يف تعددهذا ، 17﴾ إِّنَّ اللَّ َه مسِّيعم َبصِّريم ﴿ : مثاًل -تعاىل-يف قوله 
َرةً ﴿:  -تعاىل-، ، يف قوله18﴾إِّنَّ َلَديْ َنا أَنَكااًل ﴿ لَِّك َلعِّب ْ ، والبد أن تنتبه إىل أن اخلرب 19﴾ إِّنَّ يفِّ ذَٰ

 يكون: مفرًدا، ومجلة، وشبه مجلة؛ حىت يف هذا الباب ، يف ابب "كان"، ويف ابب "إنَّ"، تقول: 

"، شبه مجلة، وتنتبه إذا أتيت به شبه مجلة، هلذا الذي يف الدارِّ "، أين اخلرب؟ اخلرب "الدارِّ  كان زيدم يف" -
 سبق. 

" مؤخرة عن "كان"، لكنها امسها وإن أتخرت عنها. خصلةم "، هنا "لةم كان فيه َخصْ أو مجلة، تقول " -
"أنكااًل" امسها، مؤخر عنها؛  ﴾إِّنَّ َلَديْ َنا أَنَكااًل ﴿الذي سبق معنا قبل قليل،  -تعاىل-ومثاًل يف قوله 

 واخلرب"لدينا" اجلار واجملرور، مقدم، وهكذا.

                                                           
 (75سورة احلج:)17

 (12سورة احلج:)18

 (13سورة آل عمران:)19
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 هتا، أمرها سهل، هذا الباب كله سهل.نرجو أننا إن شاء هللا أيًضا ننتهي من "ظن" وأخوا

 

 ُعواَلن، وِهَي ظَنَ نخُت، قال َتَدأ َواْلخَََب َعَلى أَن َُّهَما َمفخ : )وَأمَّا ظَنَ نخُت َوَأَخَواتُ َها فَِإن ََّها تَ نخِصُب الخمب خ
ُت  ُت، َوَوَجَدُت، واَّتََّذخ ُت،َورَأَيُت، َوَعِلمخ  -أو اختََّذتُّ على القراءتني-َوَحِسبخُت،َوِخلخُت، َوزََعمخ

را َشاِخًصا،  عخُت، تَ ُقوُل: ظَنَ نخُت زَيًدا قَاِئًما، َورَأَيُت َعمخ َبَه َذِلك.َوَجَعلخُت، َومسَِ  (َوَما َأشخ
 

هذه كلها أفعال، وكلها تنصب اجلزئني على أن األول مفعول أول هلا، والثاين مفعول اثنٍّ هلا، وكلها 
ال، وهي من حيث املعاين ختتلف، على حسب معانيها، مثاًل يف املثال الذي ظنيات، ذكر هنا عشرة أفع

 (:ظَنَ نخُت زَيًدا قَاِئًما) -رمحه هللا-ذكره املصنف 

تقول "ظن" فعل ماضٍّ انسخ مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك ال حمل له من اإلعراب، 
 والتاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.

 يًدا" مفعول به أول منصوب هبا، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره."ز 

 و"قائًما" مفعول به اثنٍّ منصوب هبا، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

 وهكذا يف مجيع األمثال اليت ذكرها، واألفعال اليت ذكرها، فال حتتاج منك إىل مزيد جهد.

 ، هذا نفس ما تقدم، مفعول أول، و مفعول اثين.20﴾ السَّاَعَة قَائَِّمةً َوَما َأظحنُّ ﴿:-تعاىل-يف قوله 

 وما يتعلق مبعانيها، هي أمور بالغية، والكالم عليها عند النحويني وعند البالغيني طويل. 

 نكتفي، وقد انتهينا من النواسخ، واحلمد هلل. -تعاىل–هبذا القدر، إن شاء هللا 

                                                           
 (36سورة احلج:)20
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 املورد العذب الزالل

 

 :-رمحه هللا-نا العالمة النجمي قال شيخ

 

فقون على كل هم مت  -عنهم رضي هللا-وقال ابن قدامة املقدسي : ))وعلى هذا درج السلف واخللف 
غري  من صىل هللا عليه وسملكتاب هللا وسنة رسول هللا   بات ملا ورد من الصفات يفاإلقرار واإلمرار واإلث

 اَّنذران من احملداثت وأخربان أوحح  ،هتداء مبنارهمآلاثرهم واال قتفاءمران ابالوقد أح  ،تعرض لتأويله
 .هاضالالت((

قيته وفو  -سبحانه-ربنا  علو : ))وإثباتنا"ستواء والفوقيةإثبات اال"أبو حممد اجلويين يف رسالته  وقال
واضح يف ذلك، والصدور تنشرح له؛ فإن التحريف  واحلق ،واستوائه على عرشه كما يليق جبالله وعظمته

والوقوف يف ذلك جهل وهي مع كون  ،غريهو ستيالء ستواء ابالحتريف االأتابه العقول الصحيحة، مثل 
 .هاذلك(( ذا إال لنثبت له ما وصف به نفسه لنا وال نقف يفهبما وصف لنا نفسه  -تعاىل- الرب

إىل جملد أو أكثر ولطال بنا  الحتجنا لصيفاان بعض التولو أرد ،عن مذهب السلفهذه بعض النقول 
لكتب املخصصة هلذا الشأن ككتاب االستزادة فعليه اب ومن أراد ،وفيما ذكران كفاية ومقنع ؛الكالم

 ، للدارمي" الرد على اجلهمية"وكتاب  ،د هللا بن أمحد بن حنبللعب "نةالس"وكتاب، البن خزُية "التوحيد"
معارج "عبد الوهاب و  وابن وكتب ابن القيم ،له "العقل والنقل"و ،البن تيمية "الفتاوى الكربى"و

ة ذلك من الكتب اليت ألفها أصحاب العقيد وغري، -رحم هللا اجلميع-للشيخ حافظ احلكمي  "القبول
 .للدكتور رضا نعسان "صفات رب العاملنيلوالتفويض  اإلثبات عالقة"وكتاب  ،السلفية
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التأويل  أصل لم أن  ما قرره األستاذ حسن البنا من أن  السلف واخللف اتفقوا علىتع النقول ومن هذه 
فمىت اتفقوا  ،مَّنويبدعو  املفوضة فالسلف يذمون ،-رمحهم هللا تعاىل-كالم ابطل وافرتاء على السلف 

 ..؟! معهم على التأويل

 

 أمجعني. نقف عند هذا. وهللا أعلم. وصلى هللا على نبينا حممدٍّ وعلى آله وصحبه

 

 

 

 األسئلة
 

هناك آايت يف القرآن مل أستطع فهم إعراب  -وإايكم-: جزاكم هللا خريا، وأجزل لكم املثوبة ١السؤال
 21﴾والصَّابريَن يف البأساء والضَّرَّاءِّ  َواْلمحوفحوَن بَِّعْهدِّهِّْم إَِّذا َعاَهدحوا﴿: -تعاىل-الواو فيها، إذ يظهر أبن قوله

اجلواب: الشيء الذي ال تفهمه يف إعراب القرآن تراجع فيه كتب اإلعراب، وينبغي أن تعلم أن الواو 
اَئةِّ أَْلفٍّ َأْو يَزِّيدحونَ ﴿ليست عاطفة مطلًقا:  َسْت ق حلحوبحكحم مِّ ن ق مثحَّ ﴿، وما أشبه ذلك، 22﴾َوأَْرَسْلَناهح إِّىَلٰ مِّ

لَِّك َفهَِّي َكاحلَِّجاَرةِّ َأْو  ، قد ال تكون "أو" وال "الواو" عاطفة على الدوام، فالبد من 23﴾َأَشدُّ َقْسَوةً بَ ْعدِّ ذَٰ
 مراجعة كتب اإلعراب والتفسري.

                                                           
 (36سورة احلج:)21

 (147سورة الصافات:)22

 (74سورة البقرة: )23
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 .24﴾إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنحوا َوالَّذِّيَن َهادحوا َوالصَّابِّئحونَ ﴿ : -تعاىل-: قوله ٢السؤال

اجلواب: هذه مواطن تكلم فيها أهل العلم، وأطالوا فيها الكالم، سبب النصب مع وجود العطف والرفع، 
أطالوا الكالم طوياًل جًدا، منهم من قال أنه منصوب على االختصاص، لالعتناء هبم واالهتمام بقوهلم، 

املستشرقون من الطعن وهذا ال يحشكل؛ لكن أريدك أن تسري على قاعدة يف هذا الباب، وهو ما أحدثه 
يف سالمة القرآن من اللحن هراءم وجنون، ولو كان حًقا لسبقهم إليهم العرب الفصحاء، البلغاء، 

األقحاح؛ وهلذا ال جتد هذا زعًما يف كالمهم، ال حلن فيه. حىت ما يقع من تلحني بعض النحويني لبعض 
فإّنا هذا ضرب من اخلروج على  -حفص ال أتكلم على قراءتنا املشهورة قراءة-القراء يف القراءات 

قال كما يف  -رمحه هللا تعاىل-خالف املشهور، الذي اشتهر عند النحويني؛ وإال فإن الشافعي 
، هلذا أنت إذا نظرت يف الكتب املتوسطة واملطولة، لو نظرت يف )ال حييط بلغة العرب إال نيب("الرسالة": 

 اليت يتكلمون فيها.ابب اإلعراب األمساء اخلمسة، جتد الوجوه 

أَْم ﴿فيما يتعلق ابلرد على املشركني  -عليه الصالة والسالم-قال لنبيه  -عز وجل-وعلى كل حال هللا 
َدِّيثٍّ مِّ ْثلِّهِّ إِّن َكانحوا َصادِّقِّنيَ  * َبل الَّ ي حْؤمِّنحونَ  ۚ  يَ قحولحوَن تَ َقوََّلهح   .25﴾فَ ْلَيْأتحوا ِبِّ

النحويني على القرَّاء العشرة، أو على رواهتم يف قراءاهتم، أو حلَّنه هذا الباب على كل حال، من انتقد من 
من جهة املشهور النحوي، ال من جهة أن العربية ال تتسعه  -الحظ معي-يف بعض األلفاظ؛ فإّنا هذا 

أو أن النحو ال يقبله؛ ال، وهم ال يزعمون هذا، وهلذا ما زالوا بني عرضٍّ ونقد، هلذه األمور، والكتب 
نفة يف توجيهات القراءات السبع أو العشر، أو حىت األربع الزائدة عليها، اليت يحعرب عنها ابلشواذ، املص

 كلها موجودة.

                                                           
 (69سورة املائدة:)24

 (34-33سورة الطور:)25
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 : هل يكون الفعل املاضي يف حمل جزم؟٣السؤال 

 اجلواب: ذكروا هذا، وقالوا إذا قحصد لفظه.

 

 .26﴾لَئِّن َشَكْرتحْ ﴿: -ىلتعا-: اِّلتبس علي  األمر ، فقد وجدت أقواًما يقرؤون قوله ٤السؤال 

، أو إذا كان قحصد به اسم الشرط، يف اجلملة الشرطية، مثلما ذكر يف ﴾لَئِّن َشَكْرتحْ ﴿اجلواب:  مثل هذا
 -يقول: "شكرت" مبين على السكون يف حمل جزم فعل الشرط، ألجل هذا العامل-السائل هنا، 

منها؛ وإال لو تكلمنا على ابب املبتدأ واخلرب، صحيح، طبًعا املسائل النحوية، حنن ال نذكر الكثري 
والنواسخ الداخلة عليها، ومسألة تقدم املبتدأ، وتقدم اخلرب، وأن يكون اخلرب ُمالًفا...أشياء كثرية جًدا، 

 واملهم أنك أتخذ مثل هذه األصول، إن شاء هللا، وهي ستفتح لك األبواب األخرى.

 

 االستئنافية تحعرب على... : ابرك هللا فيكم، هل اجلملة٥السؤال 

اجلواب: أيًضا، مسألة ما يتعلق إبعراب اجلمل، هذا الباب تفتقر إليه املختصرات واملتوسطات، يف 
وأما املتوسطات  -يعين يف كيفية إعراب اجلمل-احلقيقة؛ أما املختصرات فتكاد جتمع على هذا الباب 

جاللة قدر مصنفه، وعلى جاللة هذا الكتاب، أغفل فإَّنا متناوبة فيما بينها، و"قطر الندى" مثاًل على 
هذا الباب؛ مع أن الطالب يف هذه املرحلة حيتاج إليه؛ لكن الشيخ خالدا األزهري يف كتابه "املقدمة 

ملا رأى ابن هشام احلاجة إىل سد  هذه الثغرة  -والعلم عند هللا-األزهرية" أثرى هذا الباب نوًعا ما؛ وهلذا 
ختصرة واملتوسطة، صنف رسالته "النكتة"، أو"اإلعراب عن قواعد اإلعراب"، الذي يف كتب النحو امل

                                                           
 (7سورة إبراهيم:)26
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شرحه األزهري يف "موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب"، حتتاج إليها، وهي سبع مجل هلا حمل، وسبع 
 مجل ليس هلا حمل؛ ألن األخ يسأل، وال نستطيع أن نواصل يف هذا الباب.

 

رأى" يف "رأت" فعل ماضٍّ مبين على الفتح، والعامل يف بنائه اتصاله : هل يصح هذا القول "٦السؤال 
 بتاء التأنيث؟

اجلواب: ال؛ هو تعبري خطأ؛ ألنه ليس هناك عامل يف املبنيات، هي مبنية، ال يعمل فيها عامل، ال تقبل 
 العمل.

 

شرح : هذا يسأل عن حال السيد ابن حسن الديب، وهل تنصحون بكتاب "احلوار" يف  ٧السؤال
 اآلجرومية؟

اجلواب: ال وهللا، ال أعرف هذا الكاتب، وال أعرف أحكتوبته هذه، وكثري من أمور املعاصرين ال نعرف 
 عنها شيًئا حقيقًة.

 

مثاًل يف ابب النواصب اليت زعم الزُمشري  ؛ألمور العقدية اليت يف اآلجرومية: أريد أن أعرف ا٨السؤال 
أن هللا ال يحرى وهو ابطل، وغريها يف كل ابب من األبواب،  27﴾َلن تَ رَاينِّ ﴿أَّنا للتأبيد؛ ألن اعتقاده يف 

 إذا كان هناك ُمالفة عقدية لبعض الشراح.

 

 اجلواب: هذا ابب طويل، كتب فيه كثري من اإلخوة. هم مل يصرحوا هبذا يف اآلجرومية، وال يف غريها.
                                                           

 (143األعراف:)سورة 27
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 يف مسألة "لن": 

 

 اردد وخالَفه اعضدافقوَله ** ومن رأى النفي بلن مؤبدا 

 

كما قال ابن مالك يف "اخلالصة"، والكالم أيًضا فيها طويل، هذه الكلمة، فيها مصنفات وفيها ردود 
وفيها من مل يحسل ِّم بقول أهل السنة، من اللغويني والنحويني...إخل؛ ولكن هذا الذي عليه أئمة السنة 

يف النفي بداللة القرآن والسنة، وكالم العرب وعليه أئمة النحو والعربية أن "لن" ال تفيد التأبيد 
 الفصحاء.

 

تقييده للمضارع ب   "مل يتصل آبخره شيء" أخرج األفعال اخلمسة،  -وإايكم-جزاكم هللا خريًا : ٩السؤال 
 أال نضيف "أخرج به ما اتصل به نون التوكيد املباشرة"؟ 

 اجلواب: نعم، وهلذا ابن مال قال: 

 ** وأعربوا مضارعٍّ إن عراي وفعل أمرٍّ ومضيٍّ بحنيا

 من نون توكيدٍّ مباشرٍّ ** ومن نون إانثٍّ كريحعن من فنت

 

لكن كما قلت لكم، كون املدر ِّس أو الكتاب الذي صنفه املصنف حيتمل كل ما يف النحو؛ هذا شيء 
 عسر، وهم البد أَّنم يشرتطون أن تكون نون التوكيد مباشرة.
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 ويريد عرضها.: يقول أنه استخرج قواعد ١۰السؤال 

. مثل هذه قواعد ذكرها هنا، -جزاك هللا خريًا-اجلواب: راسل اإلدارة، ويرسلون يل نسخة، وأان استفيد 
 فإن كنت فعلت هذا يف مجيع الدروس، نستفيد مجيًعا.

 

 : هل يحعترب حذف حرف العلة إعرااًب ابحلركة، أم ابحلرف؟ ١١السؤال

حلركة وال ابحلرف؛ ولكن ابحلذف يعين ِبذف احلرف، كحذف اجلواب: ال هذا وال هذا؛ ابحلذف، ال اب
 النون يف ابب األفعال اخلمسة.

 

: األفعال املاضية ك نحو "أتيا" و"آتيناه" على بنائها ابلفتح املقدر..."أتى" أم على الياء ١٢السؤال
 امللفوظة، كذلك "أدعوهم"...، ؟   

 ا. اجلواب: هذا قول، ممكن أن تفعل هذا وأن تفعل هذ

 ، وهللا أعلم.-دائما التقدير-نقدره على ما قبل احلرف األخري 

 

 ابرك هللا فيكم

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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